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Veel mensen die als volwassene te maken hebben met lees- en schrijfproblemen schamen zich
daarvoor. Het vraagt heel veel moed om de schaamte te overwinnen en de stap te zetten om weer
‘naar school’ te gaan.
Deze stap heb jij gezet. Je kwam bij Mia in de les en inmiddels heb je alle modules bijna afgerond.
Door veel te oefenen kreeg je zelfvertrouwen en inmiddels schrijf je hele verhalen. Je bent
gemotiveerd en gaat nieuwe uitdagingen aan. Je geeft presentaties over onderwerpen aan medecursisten, die je daarmee motiveert. Dit alles doe je gewoon naast je werk.
Toen vroeg de gemeente jou om iets te vertellen over jouw leven als laaggeletterde op een
bijeenkomst voor tientallen medewerkers. Na lang nadenken zei je ‘ja’. Je had je verhaal op papier
gezet en dat las je voor. Je kon een speld horen vallen in de raadszaal. De spanning die je zelf
voelde was voor alle toehoorders duidelijk merkbaar en daarmee heb je een onuitwisbare indruk
gemaakt.
En er kwam een tweede verzoek: wil je iets vertellen voor de werkgevers van het Inclusief
Ondernemers Netwerk in de regio Nijmegen? Dit keer hoefde je al wat minder lang na te denken
voordat je ‘ja’ zei. Opnieuw vertelde je je verhaal, gewoon zoals het is. Voor de werkgevers stond
een slimme, hard werkende man die de moed heeft gehad om zijn lees- en schrijfprobleem aan te
pakken en daar óók nog over durfde te vertellen. Er ging een wereld voor hen open.
Inmiddels heb je alweer meerdere interviews gegeven aan bijvoorbeeld wijkbladen.
Beste Rob, met jouw verhaal heb je niet alleen de medewerkers van de gemeente en de werkgevers
in het hart geraakt. Je hebt ook ruim 25.000 inwoners van de gemeente Beuningen en enkele
honderden werknemers een groot plezier gedaan. Dankzij jou worden zij niet meer vermoeid met
ingewikkeld taalgebruik in brieven en brochures, bovendien worden ze geholpen met het vinden
van een oplossing voor hun taalproblemen.
Daarvoor zijn we je niet alleen heel dankbaar, we zijn ook erg trots op jou. Daarom ben jij de
winnaar van de gouden Taalheldenprijs van de gemeente Beuningen!
Wij nodigen je van harte uit om volgend jaar samen met ons een opvolger te kiezen.
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